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Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Annemarie Wijte Westeinde 351 1647 MV Berkhout 0229-551393
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstr. 32  1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 5 juni 2019 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De 
redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de 
onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam incl. 2 euro of 4 euro
Zakelijke advertenties:  e-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
 0229-551411 na 17.00 uur.
Rabobank Midden Westfriesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE

De redactie moet iets rechtzetten, in de vorige Heraut meldden wij dat alleen de kermis van 
Avenhorn nog gepland staat. Maar we vergaten helemaal de kermis van Grosthuizen, gelukkig 
stond hij al wel in de planner vermeld. Hoewel de inwoners van Grosthuizen de planner daarvoor 
vast niet nodig hebben.
De meeste examens zullen ondertussen afgerond zijn en het is nu in spanning afwachten op de 
uitslag. Geniet alvast van jullie vroege vakantie en sterkte bij het wachten op hopelijk goed nieuws.
‘s Avonds blijft het al heerlijk lang licht, dat is ideaal voor een avondwandeling. Doet u allemaal 
ook mee met de avondwandel-4-daagse van EDO gym?
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen 
ademhaling)
* Roep om hulp
* Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
* Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
* Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
* Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 
 06-49460592

HUISARTSEN IN KOGGENLAND
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer                 
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-541225  Spoed 0229-543736 0229-551264  Spoed 0229-551942

Huisarts & Apotheek De Goorn  
Gezondheidscentrum De Goorn   B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorp-van Weegen 
Dwingel 3 - 1648 JM De   Goorn         Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
0229-542808  Spoed 0229-543848 072-5021401  Spoed 072-5023076

C.A. Wijmans en A.G. Beetsma Huisartsenpraktijk Obdam 
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk Dr. Lohmanstraat 21a- 1713 TG Obdam
0229-561204 0226-451231      Spoed 0226-453493
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding 
via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers 
gelden alleen gedurende kantooruren. 

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het 
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen met 
de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Dijklander Ziekenhuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 
te Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het 
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-
apotheek, de Maelson Apotheek, in het Dijklander Ziekenhuis, naast de hoofdingang. Het is aan 
te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze 
manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een 
nieuw medicijn veilig voor u is.

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en  
                   M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 en 06-12440998
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o. verz. I. Wijte 06-52408683

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu- eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reklame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 Fax: 0229-544643

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

Garantiebedrijf

SCHADE ?

Bel voor een afspraak.

Maandag gesloten
Dinsdag 13.00 tot 21.00
Woensdag gesloten
Donderdag 8.30 tot 17.30
Vrijdag 8.30 tot 17.30
Zaterdag 8.00 tot 13.00

Veldhaver 11a • 1648 EM  De Goorn • 0229-726464 • www.cintenzhair.nl
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ZIEKENHUIS 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS, MAELSONSTRAAT 3, 1620 NP HOORN TEL. 0229-257257
   
DIERENAMBULANCE TEL.  0229-245353

WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEST-FRIESLAND TEL. 0226-360229

STICHTING HOSPICE DIGNITAS           HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER

Wilhelminalaan 4 - 1623 MA Hoorn Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0229-284060 Fax 0229-284069 Tel. 0299-682020
Email: info@hospicehoorn.nl  E-mail: info@hospiceleeghwater.nl 
Internet: www.hospicehoorn.nl  Internet: www.hospiceleeghwater.nl
  
OMRING 
Biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud. De zorg wordt geboden in uw vertrouwde 
omgeving, in verzorgings- of verpleeghuis.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg en Omringwinkel 088- 206 89 10
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. 
U kunt artikelen ook online bestellen.  (www.omringwinkel.nl)

BUURTZORG NEDERLAND LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG IN DE VOLGENDE DORPEN:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Zuidermeer,
tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen, 
tel: 06-83999312.   

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt bij het Zorgteam terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, 
dagbesteding, kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. U kunt zich 
opgeven als vrijwilliger of laten registreren als mantelzorger. Het Zorgteam bestaat uit verschillende 
hulpverleners die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt. 
Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met anderen, waaronder zorgpartners, huisartsen en 
scholen. Contact Zorgteam; Tel: 0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl

Wilt u hulp bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp 
bij vervoer? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Wijkcontactpersonen 
Avenhorn en De Goorn;  Anneke Koopmans (072) 50 222 54
   Berkhout; Jack Sjerps  (0229) 55 19 62
Scharwoude; Tine Hoeksma  (0229) 851180 Spierdijk; Trudy Boersma  (0229) 55 1970 
Ursem; Olga Lemminga (072) 50 219 06  Obdam; Cora Schreuder Goedheijt(0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, 
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur,  (0229) 56 11 11

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Gastouderopvang
 Kinderdagverblijf
 Buitenschoolse opvang
 Peuterspeelgroepen Samen spelen, leren en 

ontdekken

Kinderopvang nodig?
Kies voor Berend Botje!
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Avenhorn                Berkhout                Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikant
Voor pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, huwelijk, doop of belijdenis, kunt u 
contact opnemen met de predikant. Bij diens afwezigheid kunt u contact zoeken met de 
scriba ds. J. J. (Hans) Reedijk  0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47 26 49 66  e-mail: scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
Juni
  2  juni      10.00 uur  Berkhout           dhr. Kees van Lenten
         Zondag na Hemelvaart
  9  juni      10.00 uur Oosthuizen          ds. Hans Reedijk   Pinksteren
         Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk
16  juni      10.00 uur Avenhorn         ds. Hans Reedijk  met Avondmaal

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 1 T/M 7 JUNI 2019
Zat. 1 juni 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 2 juni 10.00u    Eucharistieviering m.m.v Remember
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 8 T/M 14 JUNI 2019
Zat. 8 juni 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 9 juni 10.00u   EERSTE PINKSTERDAG,
  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
Ma. 10 juni 10.00u   TWEEDE PINKSTERDAG, GEEN VIERING
  19.00u  Rozenkransgebed

Ma. gesloten, di/wo. op afspraak, do./vrij 10.00-17.30 uur, za. 10.00-16.00 uur. Bel voor een afspraak 0229-543514

VER MOEID?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam

Nieuwe klantenkorting: 
t.w.v. 15 euro

bij 2e afspraak
Neem uw bon mee!!!

Bel voor meer informatie
of een afspraak:

Irena Keesom 06-81401389
 of mail: i.keesom@hetnet.nl 

Bobeldijk 15,
1647 CD Bobeldijk

✂
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Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 

* VAREN  WANDELEN  VAREN  WANDELEN *
Houd je ook zo van varen en wandelen? 
Vind je het niet erg om vroeg je bed uit te gaan? 
Dan is dit iets voor jou.
 * Varen wandelen  Varen wandelen *     
                                                              
`` Stoer an ut Roer ``
Wij staan ”Stoer an ut Roer” u ook??
Wij, Cees Braas, Nico Bakker en Don Rinkel hebben vorig jaar juli een 
(boten) Tuindersvlet club opgericht. En nu zoeken wij enthousiaste men-
sen die met een schuit of boot vaker willen varen.  
Wat is ons doel? Wij willen ongeveer 2 à 3x per jaar met meerdere schui-
ten gaan varen. Alleen de eindbestemming en aankomst tijd zijn bekend 

en iedereen vaart er in eigen tempo/route er naar toe.
Wij “Stoer an ut Roer” organiseren op Hemelvaartsdag (30 mei) een vaartocht en een dauwtrap 
route, voor de vroege vogels onder ons.

Dit houdt in:
‘s Morgens vroeg vaar je op eigen gelegenheid naar het start-
punt v/d wandeling. (zie foto)
De parkeerplaats IJsselmeerdijk, De Hulk
Daar verzamelen we om 7.00 uur.        
Vandaar uit een rondje wandelen van + 3km > dauwtrappen. 
Daarna gezellig bij praten en evt. gezamenlijk ontbijten. (met 
eigen meegenomen versnaperingen)
Hopelijk kunnen we genieten van een mooie zonsopgang.

Bent u van plan om mee te varen laat het ons even weten 
op: stoeranutroer@gmail.com 
Laat uw naam, adres en 06 nummer even achter.
Of aanmelden bij: Don Rinkel 06-34429688.
 Groeten, Cees Braas, Nico Bakker, Don Rinkel

Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

Kathoek 10 - 1633 GB AVENHORN
Telefoon 0229 - 54 13 80 b.g.g. 54 15 96 - 54 17 24

v  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
v  Bedrijfs- en Personen voertuigen
v  Reparatie en Onderhoud
v  Takel en Berging

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

SERVICE  EN  VERKOOP
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
Op zaterdag 1 juni a.s. speelt het meisjesteam onder de 13 jaar van RK EDO 
een beker finalewedstrijd tegen GVVV op het complex van Legmeervogels 
in Uithoorn. Beide teams hebben de finale gehaald in district West 1 van de 
KNVB in hun leeftijdscategorie. Met een bus zal het team, begeleiders, ouders 
en familie naar Uithoorn gaan. Meiden, het is nu al een TOP prestatie, maar 
het mooiste komt nog, geniet ervan en succes in de wedstrijd. 

Voor de West Friesland Cup hebben de meiden van RK EDO onder 15 jaar zich geplaatst voor de 
finale, die 23 mei is gespeeld bij DESS. Bij het inleveren van de copy voor deze Heraut was de 
wedstrijd nog niet gespeeld, dus de uitslag zult u nu wel in de krant of op de site van rkedo.nl 
hebben gelezen. Meiden o15 voor jullie ook een TOP prestatie
De meiden van RK EDO zijn lekker bezig zo met deze 2 finaleplaatsen.

Op vrijdag 31 mei begint om 19.00 uur het Reus & Bark toernooi op de Krom met de onder 19 
teams. Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni wordt het toernooi vervolgd. 
Een spektakel om te zien al die voetballers en voetbalsters op de velden, u bent van harte welkom. 
Voor het programma van de wedstrijden kijk even op rkedo.nl.

Op zondagmiddag 7 juli a.s. hebben wij weer voor onze medewerk(st)ers de medewerkersmid-
dag/avond. 
Als blijk van waardering voor hun grote inzet bij de club in het afgelopen seizoen. 
De medewerkersmiddag zal zijn van 16.00 – 20.00 uur op het complex en er is zoals gebruikelijk 
een heerlijk hapje (bbq) en drankje. Aan de medewerkers met een e-mailadres zal een uitnodiging 
worden verstuurd, met aanmeldingsformulier. Heeft u, als medewerker, vóór 30 juni nog geen mail 
ontvangen, geef dit dan even door aan de secretaris Kees Floris, via secretariaat@rkedo.nl  
 
De meeste competities zijn gespeeld met voor sommige teams nog wat wedstrijden, waarbij de 
laatste wedstrijd half juni pas gespeeld wordt. Tijdens de zomermaanden gaat de verbouwing van 
de oude kleedkamers wel lekker door, waarbij na het toernooi, vanaf 3 juni a.s.  het sloopwerk van 
de oude kleedkamers gaat plaatsvinden. 
Wil jij je even lekker uitleven, heb je energie over, of wil je gewoon RK EDO helpen, geef dit dan 
even door aan onze Complexbeheer man Jan Feld, via janfeld@quicknet.nl of 06-10146795. 
Wij stellen dat zeer op prijs.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter RK EDO

 

RKEDO MO13-1 - G.V.V.V. MO 13-1
Finale KNVB Beker district West 1

Datum: zaterdag 1 juni
Tijdstip: 10.00 uur

Locatie: Legmeervogels Uithoorn
Adres: Randhoornweg 100, Uithoorn

  

Wij bieden kinderen in alle dorpen 
van de gemeente Koggenland een 
veilige plaats om te groeien, te spelen 
en te leren.

SKiK is het Westfriese woord voor 
lol, humor en plezier: belangrijke 
zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een
goede basis vormen voor de 
ontwikkeling van uw kind.

  • Samenwerken met    basisscholen  • Rustige, groene en    ruime locaties • Persoonlijke aandacht • Huiselijke sfeer • Flexibel in opvang

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang

Bekende gezichten 
vertrouwde naam

Tel: 0226 451441
Dorpsstraat 40a
1713 HJ Obdam

www . a p p e l n o t a r i s s e n . n l

Sinds 1942
Notarissen

Appel
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14E EDITIE
NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL4DAAGSE
Nog een aantal weken en dan is het zo ver: 11 juni 
t/m 14 juni de 14e EDO Gym AvondWandel4Daagse. 
De inschrijving via de site loopt lekker.  Omdat we 
tegenwoordig in het digitale tijdperk leven, hebben we 
de handmatige inschrijfformulieren afgeschaft. Inschrijven 

kan alleen nog digitaal via de website, we nemen aan dat dit geen probleem voor u is. Mocht u 
geen internet hebben dan is er altijd wel een buurman of familielid die het wel heeft en die u graag 
even helpt met inschrijven. Wij willen u vriendelijk verzoeken om u zoveel mogelijk van tevoren 
via de website in te schrijven. Inschrijven kan tot en met maandagavond 10 juni. Zo kunnen wij 
een goede inschatting maken van het aantal deelnemers en de daarbij behorende inkopen van o.a. 
de versnaperingen voor onderweg afstemmen.

Wij worden ook dit jaar weer geweldig gesteund door vele enthousiaste sponsors, ik mag helaas 
geen namen noemen. Hun logo’s zullen allemaal vermeld worden op onze routebeschrijvingen. Bij 
deze alvast heel hartelijk dank, zonder uw gulle giften is de Wandel-Vierdaagse gewoonweg niet 
mogelijk. Mede door deze steun hebben we het inschrijfgeld hetzelfde kunnen houden als vorig 
jaar, nl. € 3,00. En dat is natuurlijk nog steeds heel erg schappelijk voor 4 dagen wandelplezier met 
de nodige versnaperingen onderweg.

De voorbereidingen zijn in volle gang, de routes zijn klaar, inclusief de welbekende oversteek met 
een bootje op de 10 km van donderdag, de demonstraties zijn geregeld. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om de 14e editie van de wandel4daagse te laten slagen. 

Als laatste willen we nogmaals benadrukken dat er op de 10 kilometer veelal volwassenen lopen, 
waardoor we daar iets minder verkeersregelaars hebben. Omdat de routes vaak buiten het dorp 
lopen, kan het zijn dat er niet langs de gehele route een stoep is en de routes daardoor wat meer 
gevaar kunnen opleveren. Wij raden dan ook met klem aan dat kinderen die de 10 kilometer lopen 
dit onder begeleiding van een ouder doen. 

Namens de commissie,
Gundy Langendam

 TENNISVERENIGING APOLLO DE GOORN 50 JAAR.
25 februari 1969 was de oprichtingsvergadering in café 
Bontje te De Goorn.
In dat jaar werd er getennist op de speelplaats van de 
Agnesschool, daarna op twee banen in “de oude nieuw-
bouw” aan de Pieter Grootstraat 16. Tien jaar later kwam 
er een derde baan bij en na de sluiting en afbraak van 

zwembad “de Tobbe” een vierde baan op die plek. De afgelopen jaren heeft het park een meta-
morfose ondergaan met nieuwe banen, terrassen en ledverlichting. De kantine heeft vernieuwde 
toilet-en kleedruimtes en de komende tijd zullen er nog meer verbeteringen plaats gaan vinden in 
het clubgebouw.

Deze advertentie mag ten alle tijden geplaatst 
worden als er geen akties zijn in dorpsbanier en 
postiljon!!!!
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Met 342 leden en een prachtig park is de ver-
eniging na vijftig jaar nog springlevend, en dat 
wordt gevierd op zaterdag 15 juni, waar le-
den en oud-leden, met partners, de hele dag 
met allerlei tennisactiviteiten, een officiële 
receptie, een barbecue en aansluitend een 
feestavond met live muziek, dit jubileum ge-
stalte mogen geven.
Leden en oud-leden kunnen zich opgeven via 
Facebook, QR of tv-apollo.nl.

De jubileumcommissie TV Apollo.

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Chin. Spec. Restaurant LANGE MUUR.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.
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De veters worden weer aangetrokken, slagen geoefend, partners gezocht, 
tactieken uitgewisseld en agenda’s geraadpleegd. Dit alles om zich voor te 
bereiden op de diverse toernooien in de buurt. Velen van ons hebben in de 
winter ook niet stilgezeten, maar toch zijn deze toernooien een fantastische  
voorbereiding  op ons  eigen oergezellige altijd druk bezochte Slaaphuijs Ber-
kenslag Dubbeltoernooi.

Wat voorbereiding betreft, daar zijn wij 
als Berkenslagcommissie uiteraard ook alweer 
volop mee bezig, bij ons begint het in oktober, 
ja dat klopt een maand na de Berkenslag van 
dat jaar, reeds te kriebelen en wij leven al die 
maanden toe naar week 36 van het komende 
jaar om een heerlijke sportieve en zonnige week 
tegemoet te gaan met veel deelnemers en leuke 
partijen. En hoe cool zou het zijn dat het tennis-
rokje en de korte broek uit de kast kan en dat 
het publiek op het terras of langs de baan regel-
matig de zonnebril nodig heeft.. De inschrijving 
is reeds geopend en maak ruimte in de agenda 
en plan een weekje Berkenslag in. Wij nodigen 
jullie van harte uit om in te schrijven en zien 
jullie heel graag op ons 30e  Berkenslag Dubbel 
toernooi.

 De Berkenslagcommissie

OPROEP
Kolfsport vereniging RSJ start 23 augustus a.s. met lessen voor 
beginners

Denk jij nu ook, o ja, daar wil ik toch eens iets meer over weten, 
noteer dan de volgende data en meld je aan:

vrijdag 23-30 augustus 
6-13-20 september 2019

we starten dan met 5 weken gratis lessen ‘voor beginners’ 

Een korte uitleg:
De kolfsport  is een competitieve sport waarbij zowel fysieke als mentale inspanning verwacht 
wordt. Het doel van de sport is zoveel mogelijk punten te behalen. Met behulp van een zogenaamde 
hockeystick; de kliek, probeert de speler een bal van de ene paal naar de andere paal te spelen. 
Deze palen staan in een overdekte baan van 17,5 bij 5 m.

Noordspierdijkerweg 137, 1643 NK Spierdijk | 0229 56 12 35  
www.garage-floris.nl | www.facebook.com/garagefloris  

  Verkoop en onderhoud  

alle merken 

 Erkend APK-station 

 Erkend diagnose specialist 

 Erkend hybride specialist 

 Erkend EV specialist 

 Winterbandenhotel  

 Aircoservice 

 Levering banden 

 

Maandag gesloten 
 

FLORIS AUTO’S SPIERDIJK 

Bezoek onze interieurwinkel voor verf, behang, gordijnen en accessoires!

                  Winkel vrijdag en zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur

Wij brengen u Sfeer,

 

In de maand december 15% korting op diverse accessoires

  Verf - Behang - Gordijnen - Accessoires - Advies

      West 94   1633 JG Avenhorn      

Volg ons op Facebook en Instagram Tino Takken Interieurs

      T  0229 - 542 300  |  info@tinotakken.nl    

Tino Takken Interieurs

Advies - Ontwerp - Uitvoering
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Het spelen levert buiten de fysieke en mentale inspanning zeker ook ontspanning op, want naast 
de inspanning is gezelligheid tussen de spelers onderling buiten de baan erg waardevol tijdens deze 
sport. Je kunt gratis kennismaken met de kolfsport. Spelmateriaal is aanwezig en verdere uitleg 
van het spel wordt ter plaatse verteld. 
Kom gewoon, want wij laten je graag zien hoe je onze sport speelt. 
wie:   dames en heren
wat:   kolfsport lessen
waar:         Café de Ridder,  Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout
wanneer:   vrijdag 23-30 augustus, 6-13-20 september
aanvang:   19.30 uur
aanmelding en/of info: T 06-28993108 Ina  T 0229-551875 Tine  
    M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1980

Camping Westerkogge van de familie Goudsblom. Het lijkt niet zo lang geleden maar er is intussen 
al heel veel veranderd.
Dit en meer ziet u op “ansichtkaartenberkhout.nl” en “HKBB.nl”.

Co Beemsterboer
542670

Korting o
p je

hypothe
ek*

Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O 
Hallo inwoners van onze mooie Koggendorpen
Ook dit jaar houden wij onze donateursactie. 
Hiervoor komen onze EHBO-ers deze weken bij u langs en brengen een 
donatieformulier. Met uw bijdrage kunnen wij de vele sportevenementen, 
concerten, open dagen en andere gelegenheden blijven ondersteunen met 
gediplomeerde EHBO-ers. 

Mocht u het formulier gemist hebben en u wilt ons steunen? U kunt uw gift of donatie overmaken 
op: NL82 RABO 0307 6502 78 t.n.v. EHBO-vereniging St. Veronica De Goorn 
Alvast hartelijk dank!
Wilt u ook een EHBO cursus volgen? In het najaar van 2019 wordt door ons weer een beginners-
cursus georganiseerd. Met het EHBO diploma heb je kennis en weet je hoe te handelen in situaties 
waarbij hulp geboden is, je leert hoe je kinderen kunt helpen en gerust stellen. En natuurlijk heel 
belangrijk je leert reanimatie met of zonder gebruik van de AED.
Kijk ook eens op onze website www.ehbodegoorn.nl.

Namens het bestuur, Carla Tammer, secretariaat. Telefoon 0229-542281

MEER RUST VOOR BABY’S IN AVENHORN
Bij Stichting Kinderopvang Koggenland opent in Avenhorn op locatie Pinok-
kio per 1 juni een nieuwe babygroep. Pinokkio bestaat momenteel uit één 
babygroep (nul tot twee jaar), één peutergroep (twee tot vier jaar) en één 
verticale groep (nul tot vier jaar). Om de jongste kinderen binnen het kinder-
dagverblijf meer rust te gunnen opent er een tweede babygroep die speciaal 
is voor kinderen van nul tot twee jaar. 

Elk kind ontwikkelt zich op unieke wijze en eigen tempo. Zo wordt er dan ook veel aandacht aan 
de ontwikkeling van het kind gegeven. Op een groep speciaal voor baby’s kan meer rust gecreëerd 
worden voor de aller jongste kinderen. Zo worden er activiteiten en spelmateriaal aangeboden die 
echt bij deze leeftijd past. En is ook de groep en buitenruimte ingericht voor de kinderen tot twee 
jaar om zo de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Mocht je interesse hebben gekregen 
in de nieuwe babygroep of andere groepen op de locatie Pinokkio, kijk op de website 
www.skikkoggenland.nl

Avenhorn/Oudendijk e.o.
Deze keer (25 april 2019) hadden wij de heer Jan Visser, weerman, op bezoek, in de Grost te 
Grosthuizen, met een lezing over het, je raadt het, ‘het weer’.
Hij had een mooie diapresentatie. Het begon met prachtige wolkenvelden, en bij elke wolk werd 
verteld wat voor weer werd verwacht, je hebt lage bewolking, hoge bewolking, sluierbewolking 
en hele zware regenwolken. 

 Medisch 
Schoonheidsspecialist

Dermatologie

Ninette de Wit

     

Wij bieden gespecialiseerde behandelingen  
met de nieuwste ontharingstechnieken voor uw 
benen, rug, armen, oksels, gezicht en bikinilijn.

Kom langs en ervaar het nu zelf!
Wij zijn in bezit van de specialisatie ontharingstechnieken van de                    .
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.

Dwingel 11 
1648 JM De Goorn

0229 543027
info@ninettedewit.nl
www.ninettedewit.nl

Permanente haarvermindering. 
Dat laat u toch door de professional doen!

Ongewenste 

haargroei?

Huidproblemen? Wij helpen u graag met de nieuwste technieken! Kom vrijblijvend langs en stel uw vragen!

Dé specialist op het gebied van ontharing!
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Soms zie je bewolking met een soort halo, dat wil zeggen dat de zon erachter schijnt en dat je die 
stralen voorbij de wolk ziet komen. Soms zie wolkjes dicht opeen, z.g. schapenwolkjes, dat bete-
kent regen. Maar je ziet ook wel eens hele donkere slierten wolken, dat zijn onweerverklikkers. 
Onweer bestaat uit veel elektriciteit, kan heel gevaarlijk zijn.

Ook het klimaat en klimaatveranderingen kwam aan de beurt, daar was heel veel over te vertellen. 
Hij vertelde over het feit dat in januari 2017 het zo warm was dat de natuur heel erg van slag was 
en dat wij in Nederland gaan merken dat het klimaat opschuift uit het zuiden naar het noorden, 
maar wij ook merken dat:
- de zeespiegels stijgt; 
- minder stormen;
- meer en heftigere regenbuien;
- de gemiddelde jaartemperatuur stijgt;
- het groeiseizoen langer wordt.

Dat wij in de steden meer groen moeten hebben en zgn. wateropvang moeten hebben. Ook liet 
hij zien dat in sommige steden hier al voor wordt gezorgd, aan de gevel hangt heel veel groen, dit 
mede voor isolatie van de gebouwen, zg. geveltuinen. 
Al met al een mooie lezing en wij echt genoten van zijn sprankelende optreden. Ook had hij weer 
een van zijn weer spreuken “wie de donder hoort, is niet door de bliksem getroffen”
Dit was de laatste ledenavond. De eerstvolgende avond is in de Grost:
19 september 2019, dan neemt de heer Tjalling James ons mee naar Afrika en vertelt hij over zijn 
reis naar de Kilimanjaro.

VERSLAG DAGTOCHT KBO DE GOORN DONDERDAG 9 MEI J.L.
De dagen voor de dagtocht van de KBO De Goorn zijn koud, winderig en 
regenachtig, maar op deze donderdagochtend schijnt de zon en zal bijna 
de hele dag bij ons blijven. De bus van het plaatselijk touringcarbedrijf uit 
Avenhorn is al vroeg aanwezig bij ons startpunt “de Rozenstaete”, zodat de 
deelnemers rustig een plaatsje konden uitzoeken. Om 8.30 uur start chauffeur 
Fred de motor en vertrekken wij naar Bennekom gelegen in de Geldersevallei. 
Onderweg werden wij diverse keren attent gemaakt door chauffeur Fred en 

vertelde hij wat wij onderweg kunnen zien of tegenkomen. Ook de snoepdoos komt regelmatig 
langs en wat blijkt, de Nogasnoepjes zijn het eerste op. In Bennekom is het Kijk en Luistermuseum 
en de bus kon voor de ingang parkeren. De koffie/thee met gebak smaakt best. Daarna krijgen wij 
zittend op een tribune uitleg en demonstratie over een aantal van de 250 muziekinstrumenten, 
waaronder diverse mechanische muziekinstrumenten van speeldoos, straatpiano’s tot draaiorgels.
Na afloop is er nog gelegenheid om alles rustig te bekijken. Tevens is er nog in het streekmuseum te 
bekijken een klompenschooltje, een originele garen- en bandwinkel uit 1868, een textielcollectie 
en snoepwinkel uit vroegere tijden.
Intussen is het tijd geworden om naar ons volgende adres te gaan, restaurant Boschzicht in 
Scherpenzeel voor een drie gangen diner en aansluitend een middagvullend humoristische 
proeverij van likeuren, jenever en advocaat. Willem Heuzinkveld verzorgde deze middag. Wat 
kan die man vertellen over diverse likeuren met de mooiste namen als “ Pruimpje prik in, Naveltje 
bloot, Eau de ma tante, Volmaakt geluk enz.” te veel om op te noemen. 

Glas(zetter) nodig?!
• Dubbelglas
• Figuurglas
• Veiligheidglas
• etc, etc..
• Nieuw: nu ook reclame belettering
Wogmeer 84, 1643 NH Spierdijk tel./fax.: 0229 - 561911 Mobiel: 0654 -300122

GEEN
VOORRIJKOSTEN

Vrijblijvende

offerte!
   ichael

GLASVERWERKING

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

• Ongeacht waar en of u verzekerd of lid bent
• Eén vertrouwd gezicht van begin tot eind
• Thuis opbaring of in een uitvaartcentrum naar keuze
• Ruime ervaring in uw regio
• Een kosteloos voorgesprek is altijd mogelijk

Dag en nacht bereikbaar: 06 42 08 60 22
Meer info: www.uitvaartbegeleidingmara.nl
Vraag geheel vrijblijvend en gratis een 
laatste wens boekje aan.

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

Nieuw vanaf 1 februari 2019 

Dinsdag  09.00  – 21.00 uur  De Goorn 72A 1648 JS De Goorn 
Donderdag   – 17.30 uur   09.00 info@hetkappershuys.nl 
Vrijdag   09.00  – 17.30 uur  06  15 94 06  97 
Zaterdag  09.00  – 13.00 uur  www.het-kappers-huys.nl 

 

Bel, of 
maak 

online je 
afspraak! 

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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Tussen zijn vertellingen door, verkleedde hij zich diverse keren en in de pauzes kon men de 
likeuren en andere drank onbeperkt proeven. Als organisatie hebben wij wel eerst gevraagd naar 
de legitimatie van de deelnemers i.v.m. vanaf 18 jaar alcohol. 
Gelukkig voldeed  een ieder daaraan.

Wat opviel is, dat vooral de 
dames veel belangstelling 
hadden in de 10 soorten 
advocaat en ik kan zeggen na 
afloop waren de advocaatpotten 
bijna leeg.
Om 16.00 uur is het weer 
tijd om de bus op te zoeken. 
Gelukkig kon iedereen 
ondersteund worden tot op 
hun zitplaats en vervolgens 
tijdens de terugreis hun oogjes 
dicht doen. Dat dachten 
wij, maar volgens ons is er 

spraakwater gedronken en werd er vrolijk gebabbeld.
Onze chauffeur heeft ons rond 17.45 uur weer keurig netjes afgeleverd bij de Rozenstaete.
Na nog een woordje als afscheid te hebben gesproken en de mensen bedankt te hebben voor deze 
gezellige dag, chauffeur Fred voor de fijne rit en praatjes onderweg, wenst het bestuur van de KBO 
iedereen een fijne zomerperiode toe en tot het volgende seizoen. 
Uit de reactie van de deelnemers blijkt dat dit een fijne, goed verzorgde dag is geweest met dank 
naar bestuur KBO.
 Ria Stet en Johan van Loodam

BILJARTVERENIGING DE RIDDER ST. JORIS - 50 JAAR JONG
De vereniging  is in september 1969 opgericht door Nico van der Zel en Henk 
Bot. Sinds de oprichting is alleen Bert de Weerd nog spelend lid. De club is nu 
kerngezond en vol bezet met 25 leden.
Het jubileum is gevierd op 4 mei j.l. tijdens de jaarafsluiting in de bar-op-poten 
bij Aad en Jose Wijte.
Na de koffie verrast Alex ten Klei het gezelschap met een 3D spel. In 7 groe-

pen verdeeld krijgen we een opdracht mee om een moord op te lossen en een VR  bril om ons 
daarbij te helpen. Met zo`n dom ding op je kop dool je in een hotel  om diverse sporen te volgen en 
de raadsels op te lossen. Na anderhalf uur tobben en overleggen blijken er zowaar enkele groepen 
te zijn die een deel van het mysterie weten te ontrafelen. De zelfbediening loopt inmiddels op 
rolletjes.
Dan krijgt Nico van der Zel het woord. In een boeiend betoog vertelt hij over de oprichting en 
haalt hij allerlei leuke en ook meer serieuze anekdotes boven water. Vervolgens worden de prijzen 
uitgereikt. De nieuwbakken voorzitter Aad Wijte doet dit of hij nooit anders heeft gedaan. Met 
afstand heeft Ed Oud het seizoen naar zich toegetrokken met Jan Braas en Cees Kooy op 2e resp. 
3e plaats. De poedel is dit jaar voor de voorzitter, hij kent zijn plek maar belooft beterschap. Dan is 
er nog een aanmoedigingsprijs voor ons nieuwste lid Aart Fokkema.

VOOR EEN EIGEN AFSCHEID
www.martienweel-uitvaartzorg.nl

0229 - 27 87 82

Martien WeelUitvaartzorg

Goudwinde 11 • 1633 DE Avenhorn
Mobiel: 06 - 25 05 43 93 

Aangesloten bij:  praktijk voor pedicure, 
massage en beauty

Dorise’s praktijk 
Er is een nieuwe praktijkruimte gerealiseerd op de
Goudwinde 11 in Avenhorn. U bent van harte welkom!

Goudwinde 11 • 1633 DE Avenhorn

Ook behandeling aan huis!
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Tenslotte keert penningmeester Nico 
Dekker  het prijzengeld uit in het kader 
van “Voorspel de Kampioen”. Ed Oud 
heeft zijn dankwoord goed voorbereid: hij 
heeft een lange rijm gemaakt met voor 
elke speler een couplet. Je kan zo horen 
dat hij er rond Sinterklaas ook niet mee 
zit.
Rond etenstijd  wordt er een heerlijk chi-
nees buffet opgediend. Als dat begint te 
zakken komt het laatste onderdeel. Er 
wordt een tafelbiljartje neergezet dat ui-
terst secuur waterpas wordt afgesteld en 
afgestoft. Het gaat erom dat je een speler 

nadoet in zijn houding en bewegingen en dat de anderen raden om wie het gaat. Het wordt een 
vrolijke boel en voor de dames een openbaring. Iedereen doet mee en weet wel iets grappigs na te 
doen van zijn medespelers. Wat is dit toch een gezellige club! 
 Siem de Jong

EXCURSIE NAAR DE SLUIZEN VAN IJMUIDEN
Op woensdag 14 mei 2019 gingen 40 leden van de O.B.B.B. 
voor een excursie naar IJmuiden, om daar tekst en uitleg te 
krijgen over het sluizencomplex.  De eerste indrukken werden 
al opgedaan tijdens het kopje koffie met appeltaart. Vervolgens 
werd middels een videopresentatie toegelicht hoe de grootste 
sluis van Europa gebouwd gaat worden.
Het hoe en waarom en op welke manier dit wordt aangepakt 

wordt op instructieve wijze uitgelegd.
Het blijkt dat na bijna 100 jaar de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe is. Een nieuwe, 
grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie 
in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende 
zeeschepen die ook bij laag water vlot en veilig door het Noordzeekanaal kunnen varen. Op die 
manier behoudt de Amsterdamse regio haar internationale allure. De nieuwe zeesluis wordt  500 
meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep en is daarmee de grootste zeesluis ter wereld. Die 
moet in 2022 klaar zijn. Maar zolang die niet klaar is, blijft de kleinere sluis in tact. 
Het zou te ver doorvoeren om dat hier allemaal uit te gaan leggen met alle technische aspecten.
Maar wie staat er bij stil dat bij elke sluisdoorlating van een schip duizenden liters zout water 
binnenkomt. Daar moet je ook weer rekening mee houden. En dat hebben de heren van 
Rijkswaterstaat gedaan, want zout water is zwaarder en zakt dus naar beneden. Wat een techniek 
en waterbouwkundig vernuft komt daar aan te pas om dat terug te voeren naar zee. We zijn toch 
nog even getuige van passeren van een olietanker en vervolgens een groot cruiseschip.
Al met al een interessante middag waar iedereen van genoten heeft.

Een deelnemer, Bart Bouw

KAPSALON
BOULANGÉ

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

Woensdag: 08.30 - 18.00
Donderdag: 08.30 - 21.00
Vrijdag: 08.30 - 18.00
Zaterdag: 08.00 - 16.00

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

Wilt u thuis bouwen of 
verbouwen? Dan bent u bij 
mij aan het juiste adres. 

aan- & verbouw
projecten
onderhoud

Beatrixlaan 1, 1633 JK  Avenhorn
06 - 413 61 597
info@duinbouwt.nl

duinbouwt.nl

 06 - 51 60 55 62 (ook voor een vrijblijvend gesprek)

 Broodakker 4, 1645 RR Ursem  

 yvonne@yris-ursem.nl     www.yris-ursem.nl

Als Ritueelbegeleider zet ik 
me graag in voor een warm, 
persoonlijk en liefdevol 
afscheid van uw dierbare.

De uitvaartvereniging of 
uitvaartbegeleider zorgt voor 
de praktische zaken en - samen 
met u - organiseer ik het 
inhoudelijke gedeelte van een 
uitvaart, crematie of her -
 denkingsdienst in stijl. 
Na afloop ontvangt u een 
mooi herinneringsboek.

Yvonne Heddes

Wat kan ik voor u betekenen?
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FIETSTOCHT KBO 15 MEI
Wij startten met 20 personen om 10.00 uur richting Berkhout. Langs de 
Slachterslaan en paralelweg A7, onder viaduct Wognum door  meteen linksaf 
fietspad Nibbixwoud naar Benningbroek. En daar gingen we koffiedrinken 
met gebak in een prachtig verzorgde theetuin van Atelier The Twins, daarna 
vervolgde we onze weg via de Ganker-Nibbixwoud langs voormalig Entius-
Zwaagdijk-via het fietspad over de West-Frisiaweg richting Hoorn, door Zwaag. 

Het werd gissen waar we gingen eten onder de middag. We fietsten langs Dampten richting viaduct 
Berkhout langs A7  het fietspad naar de IJselmeerdijk, over de dijk naar Scharwoude. Het werd ‘t 
pannenkoekenhuis waar we onze lunch gebruikten. Het was een heerlijk uurtje. Het was stralend 
weer, dus fietsten we vervolgens over de dijk via Etersheim naar Oosthuizen om een heerlijk ijsje 
te nuttigen. Via het fietspad naar de Beets waar in het begin een paaltje staat, daar ging het mis!
Eén van de leden kwam daardoor ten val. Mevr. Hoogeboom, die met ons mee fietste, belde haar 
zoon, die een auto en fietsdrager had. Hij bracht haar naar Dokter Coppes in Avenhorn.
Wij vervolgden onze fietstocht naar huis. Ad van Schagen ging in de avond kijken of mevrouw 
thuis was. Hij trof daar een van haar zonen die vertelde dat zijn moeder nog in het ziekenhuis was 
voor onderzoek. Telefoonnummers werden uitgewisseld. De volgende dag 16 mei hoorden we dat 
er foto’s gemaakt waren die uitwezen dat mevrouw een scheurtje in haar bekken heeft. Ze mag 
het 6 tot 8 weken niet belasten. Er wordt voor tijdelijk een verzorgingshuis voor haar gezocht. Wij 
wensen haar een spoedig herstel toe. We hebben een bloemetje meegegeven aan de zoon die  naar 
haar toe ging en hebben namens alle fietsers van de fietsdag de groeten gedaan. 
 Tini v Schagen.
 Mede namens Paul de Hertog en Ad van Schagen. 

HET ONGELIJK VAN DE THUISBLIJVERS
Op zaterdag 18 mei heeft Brassband “ Kunst naar Kracht” allen die naar het 
concert waren gekomen een prachtige avond bezorgd. Met de concurrent 
Duncan Laurence die hoge ogen zou gooien op het Eurovisie Songfestival, 
was de publieke belangstelling minder dan andere jaren. De mensen die wel 
waren gekomen hebben echter de ´hele avond´ kunnen genieten van goede 
muziek. De New Brass & Rhyhm opende het optreden vanaf de tribune met 

het Amerikaanse volkslied, waarna het programma werd vervolgd op het podium. O.l.v Pieter 
Koster werd er heel mooi gespeeld en is er het afgelopen jaar duidelijk vooruitgang geboekt met de 
sound en techniek van het orkest. Hier zou Madonna nog een puntje aan kunnen zuigen.
Het A-orkest speelde voor de pauze de technisch zeer moeilijke selectie uit de westside Story en 
de prachtige symfonie No 9 van Antonin Dvorak. Na de pauze was het podium overvol met New 
Brass & Rhythm en A-orkst, die samen de Glasnost van Michail Gorbatsjov in herinnering brachten. 
Daarna was het de beurt aan het A-orkest en het trio Panville die op viool, accordeon en contrabas 
klezmer muziek brachten en gezamenlijk met de brassband het overbekende Bessarabyanka 
vertokten. Als laatste speelde de Brassband een selectie van Hollandse melodieën in een spetterend 
slot. Na het dankwoord van presentator Loek Zwarekant waren er bloemen voor de medewerkers 
en voor 8 gouden bruidsparen van het afgelopen jaar.
Was u er niet bij? Op vrijdagavond 5 juli geeft de brassband een openluchtconcert.
De locatie staat nog niet vast, maar dat leest u in een volgende Heraut.
Bent u op vakantie deze datum, dan bent u vast met Kerstmis wel weer thuis, en dan geeft de 
brassband een kerstconcert samen met Frank en Zij op 22 december in de Kerk van De Goorn.

De massagepraktijk voor: 
• Sportmassage
• Ontspanningsmassage  
• Triggerpoint massage
• Cupping massage
• Hotstone massage

Zuid-Spierdijkerweg 30 • 1648 LB • De Goorn • www.maaikebuscher.nl • 06-29626677 

Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       8.30 - 17.30 uur
                                     : woensdag                            8.30 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               8.30 - 17.00 uur

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

SALON JUVENTA
Homeopathische huidverzorging;
Helend voor gezicht en lichaam

Thea Kok (Dr. Hauschka-therapeute)
P. Koppesstraat 2, 1641 LS  Spierdijk

Telefoon: 0229-561986
Website: www.salonjuventa.nl

ACTIE:
Klassieke Dr. Hauschka-

behandeling (2 uur)  
van € 90,00 nu voor € 80,00

 Luxe Quick-Fitbehandeling (1 uur)  
van € 48,00 nu voor € 43,00

Alleen geldig bij inlevering van de bon 
t/m december 2019, waarbij per klant

slechts één bon inleverbaar is!

Bij de aanschaf van een Dr.Hauschka-
product of behandeling spaart u 

automatisch en gratis voor allerlei 
soorten behandelingen! www.zeemanreclamegroep.nl

BOEKEN EN 
MAGAZINES

LANGEDIJK
T. 0226 31 88 41

SCHAGEN
T. 0224 29 60 07

DEN HELDER
T. 0223 52 30 06

     HISTORISCHE BLADEN,

      PRENTENBOEKEN, 

                   DICHTBUNDELS,

                 KINDERBOEKEN, 

                    DORPSBLADEN

      PRENTENBOEKEN,       PRENTENBOEKEN, 

                   DICHTBUNDELS,                   DICHTBUNDELS,

                 KINDERBOEKEN,                  KINDERBOEKEN, 

                    DORPSBLADEN                    DORPSBLADEN
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HOOGHEEMRAADSCHAP PAST MAAIBELEID WEGEN EN DIJKEN AAN MAAIEN MET NOG 
MEER AANDACHT VOOR BIODIVERSITEIT 
Vanaf 2019 voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
een nieuw beleid voor het maaien van wegbermen, dijken en gazons. Waar 
mogelijk houdt het waterschap nog meer rekening met het behoud van bio-
diversiteit. De veranderingen van het beleid komen voort uit de nieuwe “Ge-
dragscode wet natuurbescherming voor waterschappen”.
Voorheen werden de wegbermen en dijken twee à drie keer per jaar gemaaid 
voor de verkeers- en waterveiligheid (stevige dijken). Nu houdt het water-
schap nog meer rekening met flora en fauna door per locatie de maaistrategie 
te bepalen. 
Buiten het broedseizoen
Op locaties met broedende vogels en/of beschermde soorten maaien we bij voorkeur buiten het 
broedseizoen (15 maart tot 15 juli). Waar het maaien vanwege de verkeers- of waterveiligheid 
noodzakelijk is, laten we tijdens het broedseizoen ten minste de helft van de vegetatie staan. 
Vogels, amfibieën, reptielen, vlinders en andere diersoorten kunnen zich dan vestigen in de over-
gebleven vegetatie. Ook inspecteren we vooraf de dijken om vast te stellen of er broedende vogels 
zijn. Aanwezige nesten worden voor het maaien gemarkeerd en bij het maaien ontzien. Een ande-
re strategie is de vegetatie van bepaalde wegbermen en dijken kort houden aan het begin van het 
broedseizoen zodat vogels er niet gaan nestelen.
Veiligheidsronde wegbermen
Het maaibeleid voor gazons, smalle bermen en andere intensief gebruikte en beheerde plaatsen 
blijft hetzelfde. Op die locaties worden maaiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar gepland, 
mits tijdens de werkgang goed wordt gelet op broedende vogels en andere beschermde soorten. 
Dit geldt ook voor de veiligheidsronde van wegbermen in mei waarbij de eerste 1,5 meter vanaf 
de weg wordt gemaaid.

KOGGENLANDERS IN DE PEN
PAASVEE 10 APRIL 2019
En daar ging onze Toon Bakker uit De Goorn, met de tractor en  veewagen van Sjors van Kampen 
op naar Schagen waar de jaarlijkse paasveetentoonstelling werd gehouden. Toon had 2 dikbil kalf-
jes mee en u gelooft het of niet, maar  een van deze kalfjes won prijs.

“(Het kalfje kreeg de titel:  Reserve kampioen van 1 
maand oud.)” Toon kwam die middag gelijk bij radio 
Schagen. Toon wist zelfs “Yvonne Jaspers” van Boer 
zoekt vrouw en “Gerie Kneteman” de wielrenner 
voor te blijven in de einduitslag. Een mooie prestatie 
van onze Toon.
De vraagprijs voor de kampioen is 2500 euro, maar 
voor Toon is het kalf eigenlijk onbetaalbaar.
Toon Bakker een boer in hart en nieren, proficiat 
Toon.

Openingstijden:
 Maandag: van 10.00 tot 17.30 uur
 Dinsdag: van 8.30 tot 21.00 uur
 Woensdag: gesloten
 Donderdag en vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur
 Zaterdag: van 8.00 tot 14.30 uur

Lisanne’s Kapsalon, Dwingel 9, 1648 JM De Goorn, www.lisanneskapsalon.nl

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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AGENDA 30-5 T/M 12-6
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 30-5 7.00 uur Parkeerplaats IJselmeerdijk, “Stoer an ut Roer” dauwtrappen
   De Hulk
Vr-zo 31-5 en 1/2-6 De Goorn/vv EDO Jeugdtoernooi
Za 1-6 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Zo 1-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 2-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Woe 5-6 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 5-6 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 8-6 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 8-6 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Zo-ma 9/10-6 12/17 uur Berkhout/Bobeldijk 25 Open Beeldentuin
Di-vrij 11/14-6  De Goorn/Koggenhal EDO Gym Avondwandel4daagse

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 14-6 20.15 uur Berkhout/Kerk Simon and Garfunkel The Sound of 

Silence
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel
Za 15-6  De Goorn/TV Apollo 50 jarig bestaan
Zo 16-6 12.00 uur Berkhout Amusementtocht
Za 29-6 20.30 uur Berkhout/Kerk Duoconcert Bloeband & Moonliners
Di 2-7 19.00 uur Berkhout/plein Bruggevaart Muziekver. Volharding Optreden 

leerorkest
Vr 5-7 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Vr 5-7  Nog niet bekend Brassband KnK Openluchtconcert
Za/Zo 6/7-7  Grosthuizen Kermis
Zo 7-7 10.00 uur Berkhout/Trenshoeve Berkenruiters minimarathon
Zo 7-7 11-13 uur De Goorn/Dollenburg Fietstocht der Tempeliers
Zo 7-7 13.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
Ma/woe 15/17-7  Avenhorn/Dorpsbos Huttendorp
Zo 25-8  Avenhorn/Dorpsbos Rotary kofferbakmarkt
 31-8 tm 8-9 Berkhout/TV De Berk Berkenslagtoernooi
Zo 8-9  De Goorn/Koperblazer Brassband KNK “Muziek op het 

plein”
Vr/Zo 21/23-9  Avenhorn Kermis
Zo 29-9 11.00 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling
Za 5-10  Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga
Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret We naderen het in-

dianengebied
Zo 17-11 14.15 uur Avenhorn/haven Sinterklaasintocht Avenhorn/De 

Goorn

PROEF EN BELEEF EETCAFE 70 IN DE GOORN!
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TENSLOTTE
Gezocht: Wie heeft of kent een nestje jonge poesjes? Wij zijn op zoek naar een lieve kitten. 

Graag bellen naar 06-52667719.

Te koop: Oranje moederfiets (inclusief voorstoeltje en windscherm), 7 versnellingen, dubbele 
standaard (tegen het omvallen), voorvork kan vastgezet worden tijdens het inzetten van het kind 
in het stoeltje, 26 inch banden, framehoogte 47-50 cm. Extra bevestigingsbeugel voor het stoeltje 
(kan het stoeltje ook op een andere fiets bevestigd worden). Prijs 200 euro.  Tel. 06 - 25546347

Als u op zoek bent naar een lieve oppas voor uw hond(je) tijdens uw weekendje weg, vakantie, 
een dagje uit of gewoon een wandeling en u wilt uw hondje liever niet naar een kennel brengen, 
maar liever bij iemand thuis die ook een hondje heeft..... Bel dan: 06 13436136

Beeldentuin Bobeldijk open tijdens de Pinksterdagen.
Wat is er te zien: De vaste collectie en werk van 3 gastexposanten. Openingstijden van 12.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis. Adres: Bobeldijk 25, 1647 CE Berkhout

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslotte’s’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst.
Voor advertenties dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 5 juni vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.

Schrepel 6 • De Goorn • 0229-541350

Bolschildersbedrijf.nl

Plissés

Duettes

Gordijnen

Jaloezieën

Rolgordijnen

Vouwgordijnen

Plissés

Duettes

Gordijnen

Plissés
RAAMDECORATIE

Laat u inspireren door onze uitgebreide
collectie zonwerende

	  

De Goorn 62

1648 JS DE GOORN 

Tel.: 0229-541468

 info@buscher-interieur.nl
tencate1952.com

20% 
KORTING 
op alles van ten Cate

** 20 % Korting op alles van Ten Cate **
                Zowel voor dames, heren als kids

      De Ten Cate actie loopt t/m 30 Juni 2019.

Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

(loon-)administratie, fiscale vraagstukken, jaarrekeningen en belastingaangiften.
Met meer dan 25 jaar ervaring is Reus & Bark een vertrouwd adres. 

Wieder 6c, 1648 GB De Goorn • T 0229 54 14 54 • F 0229 54 32 65 • E info@reusenbark.nl • I www.reusenbark.nl


